
                                                                                                         
 
 
 
Tlačová správa, 22. november 2019    
 
PROJEKT STAROSLIVOSTI O  FERÁLNE MAČKY V BRATISLAVE  
 
Mesto vyčlenilo v rámci občianskeho rozpočtu na kastráciu ferálnych mačiek sumu 25 154 Eur. 
Garantom projektu bola Sloboda zvierat, ktorá zabezpečovala refakturáciu s klinikami - partnermi tejto 
akcie a následne s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy. Mimo kastračného projektu Sloboda 
zvierat v roku 2019 vykastrovala, ošetrila a následne vrátila do pôvodného teritória 473 mačiek. Tieto 
úkony boli hradené magistrátom mimo uvedeného finančného rozpočtu.  
 
V roku 2019 bol v spolupráci s dobrovoľníkmi z OZ Pomoc pouličným mačkám a z OZ Pomoc mačkám 
spolu s veterinárnym tímom zo 6 kliník počas 4 mesiacov realizovaný odchyt 1259-ich mačiek v rámci 
Bratislavy. Podstúpili kastráciu, očkovanie a celkovú veterinárnu prehliadku. Zranené mačky boli 
dôsledne ošetrené a navrátené do pôvodného prostredia v dobrej kondícii. Choré jedince a mláďatá 
zostali v domácich depozitoch dobrovoľníkov. Mimo hromadných kastračných aktivít spomínané OZ-
ká počas roka zachraňujú a umiestňujú desiatky ohrozených a zranených mačiek. Ich profesionalitu 
a vysoké pracovné nasadenie si nesmierne vážime a budeme radi, ak budú v tejto činnosti pokračovať.  
 
Ďalej zo stránky Pomoc pouličným mačičkám v Bratislave:   
„Mačky, ktoré nám prešli rukami, boli nielen kastrované, ale dostala sa im celková veterinárna 
prehliadka, kompletné ošetrenie voči vonkajším a vnútorným parazitom, veterinárne testy, antibiotiká, 
ošetrenie uší, zubov či poranení...vďaka týmto úkonom sa mohli pozviechať, nabrať sily a žiť lepší a 
kvalitnejší život zdravej mačky, ktorá má v uliciach mesta obrovský význam ako prirodzený nepriateľ 
hlodavcov.  
Vrátili sme sa na množstvo lokalít, kde prebiehali kastračné akcie po minulé roky. Počas odchytov sme 
tak mali možnosť pozorovať už kastrované mačky, ktoré sme ošetrili v minulosti a rozdiel je 
neuveriteľný. Nekastrované jedince vykazovali známky choroby (výtok z očí a nosa, matná zježená 
srsť), navyše mačky boli vyčerpané a vychudnuté, kocúry spravidla dobité...na rozdiel od kastrátov, 
ktorí boli plní síl a už od pohľadu vo výbornej kondícii. 
Za všetkým bola perfektná spolupráca v tíme a ochota dobrovoľníkov odchytávať v zime i daždi, títo to 
navyše absolvovali na úkor vlastného voľného času....patrí im nekonečný obdiv a poďakovanie.“ 
 
Pavla Dugovičová, predsedníčka Slobody zvierat: „Najlepšie, čo môžeme pre voľne žijúce mačky 
spraviť, je odchytiť ich, vykastrovať, zaočkovať a navrátiť ich do pôvodného teritória. Chceme sa 
poďakovať mestu,  ktoré už niekoľko rokov myšlienku kastračných akcií podporuje a podľa našich 
informácií je zatiaľ jediným mestom na Slovensku, ktoré to robí v takomto rozsahu. Vzhľadom k 
uvedeným číslam, musíme konštatovať, že celkový projekt je veľkým prínosom pre kontrolu populácie 
túlavých zvierat v hlavnom meste. Mal by byť inšpiráciou pre ostatné mestá, kde tieto projekty 
samospráva nerieši i napriek tomu, že kastrácie sú všade vo svete  najosvedčenejším spôsobom regulácie 
stavov pouličných zvierat.“  
 
 



* Voľne žijúce/ ferálne mačky:  
 
Voľne žijúce/ ferálne mačky sú potomkami domestikovaných mačiek. Na ulicu sa dostali ďakujúc 
človeku. Sú schopné lovu a samostatného prežitia. Ich život ja však často krátky a plný život 
ohrozujúcich nástrah:  
- veľkého množstva vysoko nákazlivých infekčných ochorení a parazitov, pričom zvlášť citlivou 
skupinou sú bezprostredne odstavené a nesamostatné mačatá; 
- hladovania (problém súvisí s hustým osídlením ich teritória v meste, keďže mačka žijúca na vidieku 
alebo na okraji mesta má väčšie možnosti lovu ako mačka žijúca v spoločnosti ďalších jedincov na 
území s obmedzenou rozlohou); 
- podchladenia súvisiaceho s nepriazňou počasia a nedostatočnou možnosťou úkrytu; 
- dehydratácie počas horúčav alebo naopak pri extrémne nízkych teplotách; 
- nehodovosti (zväčša sa jedná o zrážky s autami); 
- tzv. travičov mačiek, ktorí sa pouličných mačiek zbavujú krutým a nelegálnym spôsobom (otrava, 
topenie, postrelenie...).  
 
Rozmnožovanie mačiek závisí od podmienok, v akých žijú. Zanedbané smetiská, skládky, opustené 
budovy a prílišné prikrmovanie bez regulácie ich počtu humánnou kastráciou, vedie k významnému 
nárastu ich populácie. Mačka v pohlavnej zrelosti (5-6 mesiacov) má ruju 3 krát do roka s priemerným 
počtom 4 a viac mláďat. V náročných podmienkach je možné mačky prikrmovať vhodným krmivom v 
primeranom množstve. Najdôležitejší je prístup k čistej vode.  
 
KONIEC TLAČOVEJ SPRÁVY  
 
Kontaktná osoba: Kristína Devínska, kristina.devinska@slobodazvierat.sk, 0904 561 522 


